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Reconhecida pelo Ministério do Trabalho - Base Territorial: Estado de São Paulo 

CATEGORIA DIFERENCIADA REPRESENTADA PELOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS DA GRAVURA - IMPRESSÃO - PRÉ-IMPRESSÃO E ACABAMENTOS GRÁFICOS DOS SETORES 
DE: CARIMBOS E CLICHERIAS EM GERAL - PRÉ-IMPRESSÃO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS - PRODUTOS GRÁFICOS EDITORIAIS - PRODUTOS GRÁFICOS PARA ACONDICIONAMENTO 
(EMBALAGENS IMPRESSAS EM GERAL) - ETIQUETAS ADESIVAS IMPRESSAS POR QUALQUER PROCESSO - IMPRESSÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZADA (GRÁFICAS RÁPIDAS) - SERVIÇOS 
GRÁFICOS EM BRINDES PROMOCIONAIS E COMERCIAIS – MATERIAIS ESCOLARES - PRODUTOS IMPRESSOS EM GERAL – E TODOS OS TRABALHADORES QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES 
GRÁFICAS NAS OFICINAS DAS EMPRESAS PROPRIETÁRIAS DE JORNAIS E REVISTAS, CLASSIFICADAS NO 3º GRUPO DO PLANO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM 

COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE.  
 

Filiada a CONATIG – UNI Gráficos Mundial – UNI Gráficos Américas 
Sede própria: Rua Barão de Itapetininga, 255 - 13º Andar - Conjunto, 1313 – Galeria Califórnia 
CEP.: 01042-917 - São Paulo – Brasil - Tel/Fax: +55 (011) - 3159-4730  -  3214-5738  -  3255-7904 

e-mail: fetigesp@terra.com.br - fetigesp@tsp.com.br - sites: www.ftigesp.org.br - www.conatig.org.br 
 

 

PARECER SINDICAL de Atividade Econômica Preponderante. 
 

 

1. Identificação: 

ALLPARTS COMPONENTES LTDA EPP 
2.CNAE: Principal:       18.13-0 

18.13-0/99 
1822-9/00 
17.49.9010 

3. CNPJ/MF:  

02.960.381/0001-86 

4. Razão Social: 

ALLPARTS COMPONENTES LTDA EPP 
5. Fone/fax: 

                (12) 3644.8600 
Celular (12) 9607.1397 

6. Endereço: 

PRAÇA DOM EPAMINONDAS nº 50 
7. Endereço Eletrônico: 

E - mail: sergio@fitadeborda.com.br 

8. CEP: 

12.421-010 
9. Bairro: 

Socorro 
10. Município: 

PINDAMONHANGABA 
11. UF: 

SP 

 

12. Descrição da Solicitação: 

Informações da atividade econômica preponderante para fins de enquadramento 
sindical da empresa, e das funções dos empregados no ramo de atividades e dos 
segmentos manufatureiros correspondentes da indústria gráfica paulista. 

 

13. Descrição: 

Conforme analise, feita dos produtos produzidos pela empregadora, se concluí que: 

a) A empresa é definida como indústria da transformação que transforma o papel branco comum em 
papel requintado, mediante o embelezamento e requintes obtidos através da aplicação de resinas, 
verniz e tinta líquida impressa. A empregadora ALLPARTS compra as bobinas de papel (matéria 
prima), adquiridas de fornecedores nas gramaturas de 90 até 240 gramas.  

b) Como indústria da transformação a ALLPARTS COMPONENTES LTDA EPP, transforma o 
papel branco comum “em papel especial” utilizando-se de resina, verniz e tinta líquida nas várias 
tonalidades de cores, para produzir o produto final definido e denominado de: Fita de Borda, 
resinada, impressa e envernizada em cores diversas. 

c) A empresa se utiliza da maquinaria e da mão de obra da indústria gráfica como: Máquinas 
Rotográficas (Rotogravuras) utilizadas para obter a impressão no suporte de papel, transformado e 
impresso nas bobinas de fitas de bordas, com Requinte e Beleza.  
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d) As máquinas de corte de papel são utilizadas para o refile das bobinas de papel em fitas de borda 
de canto, logo que ocorre o processo de transformação do papel em bobina de fitas de borda, quais 
fitas de bordas impressas com requinte e beleza, são destinadas e utilizadas pela clientela da 
indústria moveleira. Cada bobina de papel é resinada, impressa em padrão de cor e envernizada.  

e) O papel depois de ser transformado em fitas de bordas pelo processamento do resinamento, pela 
impressão nas tintas líqüidas e pelo envernizamento, é reembobinado, cortado em tiras 
denominadas de fitas de bordas, nas várias tonalidades de cores e medidas, conforme encomendas 
feitas pelos clientes da indústria moveleira. 

f) As cores aplicadas são: o preto, o branco, o azul, o vermelho, o amarelo, a cor da madeira, o verde 
e outras mais cores diversas. É importante que se frise que cada bobina é impressa em uma única 
cor, seja ela na cor branca, preto, vermelha, amarelo, laranja, azul, verde, na cor madeira, e noutras 
mais diversas cores, conforme seja da vontade do cliente. 

g) A empresa, ALLPARTS COMPONENTES LTDA EPP, se utiliza das tecnologias e das 
atividades profissionais (mão de obra) da indústria gráfica, conforme dispõem a Classificação 
Brasileira de Ocupações CBO 2002, do Ministério do Trabalho e Emprego (“MTE”), códigos 
7661, 7662, 7663 e seus sub-códigos.  

 

FUNÇÕES PROFISSIONAIS DO RAMO DE ATIVIDADES DO SEGMENTO 

MANUFATUREIRO DA INDÚSTRIA GRÁFICA. 
 

CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES (CBO 2002) DO MINISTÉRIO 

DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. 
 

Código Função 

7606-05 Supervisor das artes gráficas (indústria editorial e gráfica) - Chefe de divisão gráfica; 
Chefe de seção de artes gráficas; Coordenador de artes gráficas; Encarregado de gráfica; 
Mestre das artes gráficas (indústria editorial e gráfica); Mestre de fotogravuras; Mestre 
de fotolito; Mestre de gravação (indústria gráfica); Mestre de produção (indústria 
gráfica); Mestre de serviços gráficos; Mestre gráfico; Mestre gravador de clichê; Mestre 
impressor; Mestre impressor calcográfico; Mestre impressor de off-set; Mestre 
litográfico; Mestre tipógrafo. 

 

Título Trabalhadores da Pré-Impressão Gráfica 
Códigos Funções 

7661-05 Copiador de chapa 

7661-15 Gravador de matriz para flexografia (clicherista) - Gravador de clichês, à mão (matrizes 
de borracha ou linóleo); Gravador de clichês (madeira, borracha ou linóleo); Reprodutor 
de clichê impressão (reprodução plástica). 

7661-20 Editor de texto e imagem - Arte-finalista; Diagramador (jornalismo) Diagramador e 
desenhista; Diagramador em terminal de vídeo; Especialista em arte final; Montador de 
arte final. 

7661-25 Montador de fotolito (analógico e digital) - Ajudante de montagem e fotolito; Auxiliar de 
montador de fotolito; Copiador de chapas de off-set; Copiador de fotolito; Gravador de 
fotolito; Montador de fotocomposição; Montador de fotolito em cores; Operador de 
aparelhos de preparação; Preparador de fotolitos. 
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7661-30 Gravador de matriz para rotogravura (eletromecânico e químico) 

7661-35 Gravador de matriz calcográfica 

7661-40 Gravador de matriz serigráfica 

7661-45 Operador de sistemas de prova (analógico e digital) - Chapista gráfico; Chapista 
tipográfco; Compositor à máquina; Confeccionador de clichês de flexografia; 
Confeccionador de matrizes tipográficas; Copiador de clicheria; Copiador de clichês 
tipográfcos; Copiador de desenhos sobre pedras litográficas; Copiador gravador; 
Digitador de fotocomposição; Fotocompositor; Fotolitógrafo; Fototipista; Galvanista 
(rotogravura); Gravador a ácido; Gravador com pantógrafo; Gravador de chapa; Gravador 
de chapas, cliches e cilindros de impressão; Gravador de chapas e cilindros com ácido; 
Gravador de cilindros à máquina; Gravador de fotogravura ou de rotogravura; Gravador 
de matrizes de impressão; Gravador de rotogravura; Matrizeiro - na indústrias gráficas; 
Montador de clichês; Montador de clichês sobre suportes; Montador de seleção de cores; 
Operador de fotocomposição; Pantografista; Programador de fotocomposição; Provista de 
clicheria (em cores); Provista (provas analógicas e digitais); Provista tipógrafo; 
Reprodutor de desenhos sobre pedras litográficas; Retocador de chapas de impressão 
(fotogravura); Revisor - na indústria gráfica; Revisor gráfico; Rotogravador. 

7661-50 Operador de processo de tratamento de imagem - Fotógrafo (pré-impressão gráfica); 
Operador de escâner (pré-impressão gráfica); Retocador convencional. 

7661-55 Programador visual gráfico 
  
 

 

Título Trabalhadores da Impressão Gráfica 

Códigos Funções 

7662-05 Impressor (serigrafia) - Aplicador de serigrafia; Aplicador de  silks-creen; Aplicador de 
silks-creen, à máquina; Auxiliar de serigrafia; Impressor de silks-creen; Impressor 
serigráfico; Operador de serigrafia; Operador de silks-creen; Serigrafsta (gráfico). 

7662-10 Impressor calcográfico - Impressor de segurança; Impressor de talho doce; Operador de 
impressão de valores. 

7662-15 Impressor de off-set (plano e rotativo) - Impressor de cartazes; Impressor de máquina off-
set; Impressor multilight; Maquinista de off-set; Operador de impressora off-set; 
Operador de máquina off-set. 

7662-20 Impressor de rotativa - Ajudante de impressor de formulários contínuos;  

Alimentador de rotativas; Impressor de formulários contínuos. 

7662-25 Impressor de rotogravura - Impressor de plásticos; Impressor de rótulos;  

Operador de impressora de rotogravura. 

7662-30 Impressor digital 

7662-35 Impressor flexográfico 

7662-40 Impressor letterset 
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7662-45 Impressor tampográfico - Impressor de tipografia. 

7662-50 Impressor tipográfico - Cilindrista de imprensa; Impressor automático; Impressor de 
etiqueta; Impressor de máquina plana; Impressor de selo; Impressor gráfico manual; 
Operador de impressora platina. 

Título Trabalhadores do Acabamento Gráfico 
Códigos Funções 

7663-05 Acabador de embalagens (fexíveis e cartotécnicas) 
7663-10 Impressor de corte e vinco - Dobrador gráfco; Extrusor (artes gráficas); Laminador 

gráfico; Operador de dobradeira na indústria gráfica; Operador de extrusora (arte 
gráfica); Operador gráfico de corte e vinco na impressão. 

7663-15 Operador de acabamento (indústria gráfica) 
7663-20 Operador de guilhotina (corte de papel) - Cortador de papel à guilhotina; Cortador de 

bobina de papel; Cortador de papel; Cortador de papel em máquina eletrônica; 
Guilhotineiro - na indústria gráfica; Operador de corta-riscadeira de papel; Refilador 
gráfico. 

7663-25 Preparador de matrizes de corte e vinco - Enramador gráfico de corte e vinco; Margeador 
gráfico de corte e vinco; Montador gráfico de corte e vinco. 

A categoria profissional dos trabalhadores nas indústrias gráficas é considerada diferenciada, nos 
termos do quadro a que se refere e dispõe o Artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho - 
“CLT”, 12º Grupo do Plano da Confederação Nacional da Indústria – CNI. 
 
14. Observação Técnica / Profissional: 

O processo de produção gráfica da empresa apresenta basicamente o seguinte fluxo: 

a) Pré-impressão. 

b) Impressão. 

c) Pós-impressão (também conhecida como acabamento dos impressos gráficos). 

• Conforme vistoria realizada na empresa, foi acompanhado seu processo produtivo, para 
conhecimento da produção de fitas de bordas de canto resinada, envernizada e impressas, 
com requinte e beleza, quais são utilizadas no acabamento e embelezamento das bordas de 
canto na indústria e comércio moveleiro.  

• A produção das fitas de bordas de canto depois que são impressas é que dão o 
embelezamento requintado e as características do produto produzido, o qual é 
comercializado pela clientela moveleira. 

I.  Pré-impressão. 
Nesta etapa, a empresa compra os serviços e desenvolve o aspecto gráfico visual das fitas 
de bordas de canto, baseando-se em amostras fornecidas pelo cliente. Processa as etapas de 
resinamento sobre o papel branco, o qual depois é envernizado e impresso nas diversas 
cores, definindo o produto de amostragem denominado de prova, a qual será avaliada e 
aprovada pelo cliente. Com a aprovação feita é que o departamento de produção 
providencia a confecção das bobinas de papel transformadas através do processamento do 
resinamento, impressão e envernizamento, para então depois do embelezamento do 
produto o mesmo vir a ser cortado em tiras denominadas de fitas de bordas, conforme 
encomendadas pelo cliente moveleiro, 
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II. Impressão. 
 A empresa trabalha com a impressão de bobinas de papel, que é resinada e envernizada. Utiliza-se 

das bobinas de papel pintado com tinta líquida e trabalhado, para a produção das fitas de bordas de 
canto, utilizadas pela indústria moveleira. Esta fase do processo possui diversos equipamentos que 
necessitam de pessoas com conhecimento profissional gráfico.  

• Outros processos de impressão podem ser utilizados para imprimir e personalizar. Atualmente os 
processos gráficos estão ampliando a utilização de técnicas denominadas digitais, principalmente 
para impressão de dados variáveis.  

• (A impressão a laser, impressão de impacto e impressão por transferência térmica conhecida como 
Hot Stamping, pode-se aplicar, com auxílio de fitas metalizadas nas cores dourada, prateada e 
selos holográficos), técnicas de impressão futuras observadas para a fase de personalização e 
impressão das fitas de bordas, onde possam ser inseridas as logomarcas. 

III.  Pós-Impressão. 
Conforme o tipo de produto a ser impresso, pode se realizar impressão de materiais e em seguida 
processar a impressão rotográfica “personalizada”, para posteriormente fazer o acabamento final, 
que é a etapa da pós-impressão. 

a) Uma minoria de clientes solicita que as fitas de borda de canto sejam confeccionadas sem a 
impressão de tinta impressa, fase incomum do processo produtivo da empresa, mais que demanda 
de um profissional com perfil da indústria gráfica que saiba manejar bem a maquinaria e os 
equipamentos gráficos, necessários à confecção das tiras de fitas de borda de canto, destinadas ao 
embelezamento requintado das fitas de bordas de canto, comercializada no comércio moveleiro. 

b) A ALLPARTS COMPONENTES LTDA EPP, é uma empresa contratada pelos seus clientes, 
para proceder à transformação do papel bobinas, para fita de borda de canto. A impressão é 
processada em “chapado” sobre o suporte de papel trabalhado com requinte e beleza. A fita de 
borda de canto impressa é encaminhada aos clientes-parceiros que destina a embelezar seus 
produtos no comércio moveleiro. 

c) Conforme os fatos verídicos, observados e relatados, concluímos que a empresa desenvolve 
predominantemente as atividades do segmento e ramo da indústria gráfica. 

15. Da atividade econômica preponderante da empresa. 

 A empresa ALLPARTS COMPONENTES LTDA EPP opera, exercendo como Atividade 
Econômica Preponderante à de Indústria Gráfica - aplica a resina - verniz - tinta líquida sobre o suporte 
de papel branco imprimindo-o e transformando-o em bobinas de papel impresso nas mais variadas cores 
quais são cortadas em “tiras”, denominadas de “fita de bordas de canto”. A maquinaria utilizada é 
operada por profissionais da indústria gráfica, classificados na CBO 2002 do MTE - Ministério do 
Trabalho e Emprego, códigos: 7663-15; 7663-20; 7662-25; etc.  

 A região do grafismo (fôrma da impressão) é gravada no cilindro próprio, em chapado, aplicando-
se uma cor no suporte de papel, por bobina impressa, variando as cores em cada bobina de papel 
transformado, e impressa. 

 As tiras são denominadas de fitas de bordas de canto (suporte / papel que adquire maior resistência 
depois que recebe a resina, o verniz e a tinta, impressos nas mais variadas cores), depois de melhor 
trabalhada com o processo de transformação, é encaminhada para a clientela da indústria e comércio 
moveleiro.  

a) São matérias primas adquiridas de fornecedores: 
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• A resina; 
• O Verniz; 
• O papel; 
• A tinta gráfica líquida. 
 
b) Maquinaria: 

• Impressoras Rotográfica; 
• Cortadeiras de Bobina de Papel. 

 15.1 Do Enquadramento Sindical na Categoria Diferenciada / preponderante. 

c) Às partes, reconhecem que nos processos produtivos da Atividade Econômica desenvolvida e 
definida pela empregadora, nada tem haver com metalurgia ou siderurgia, como também não há 
qualquer reação química no processo de transformação do papel no suporte utilizado a obter à 
impressão. “O processo de transformação do papel bobinado, inclusive o acabamento gráfico, etc., 
ocupa todos os empregados do segmento e ramo da atividade da indústria gráfica, etapa 
complementar do processo produtivo da indústria gráfica” (cadeia produtiva das atividades 
econômicas da indústria gráfica), impressão, acabamento e expedição.  

d) A empresa é uma autêntica indústria gráfica, que industrializa fita de borda de canto em papel 
trabalhado e impresso, e se utiliza das matérias prima e maquinaria, supras (item “15”, letras “a” 
e “b” deste laudo) para produzir seu produto final. A empresa ainda carece de organizar a 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, conforme dispõe a Portaria nº 3.214/1978. 

e) Quantidade de Empregados: 

 Total de 65 Funcionários da empresa, sendo 100% (cem por cento) de mão-de-obra direta, 
envolvida com a produção e com a administração, distribuídos conforme segue: 

ORDEM SETOR QUANTIDADE 

I Administração 13 Empregados 

II Impressão / Impregnação 23 Empregados 

III Corte e Refile 10 Empregados 

IV Acabamento dos Impressos 14 Empregados 

V Expedição 03 Empregados; 

VI Almoxarifado 01 Empregados;  

VII Guarda (Segurança Patrimonial) 00 Empregados (01 terceirizado) 

VIII Operador de Empilhadeira 01 Empregados 

TOTAL 65 EMPREGADOS 
   16. Declaração de conhecimento profissional técnico de atividade de indústria gráfica. 

 
 

a) O objeto social da empresa é produção de fita de borda de canto em papel trabalhado e impresso em uma 
única cor, em impressão chapada através da utilização de tinta liquida.  
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b) No inicio das atividades de produção a ALLPARTS foi orientada erradamente pelo setor metalúrgico, para 
que estivesse vinculada ao Sindicato patronal dos Metalúrgicos, e os empregados ao sindicato dos 
trabalhadores metalúrgicos de Pindamonhangaba, com sede no município de Pindamonhangaba - SP. O 
erro é nítido, pois, após ter sido feita a verificação “in loco”, constatou-se que a empresa não desenvolve 
qualquer atividade econômica metalúrgica e nem siderúrgica. A empresa só desenvolve Atividades 
Econômicas da cadeia produtiva da indústria de transformação do Segmento e Ramo Manufatureiro da 
Indústria Gráfica. Executa as etapas de impressão; pós-impressão, integrando o acabamento das fitas de 
bordas de canto impressas, nos serviços gráficos.  

c) A empregadora retro, não desenvolve qualquer atividade onde exista qualquer vinculo com metalurgia ou 
química, por não haver reação química no seu processo produtivo. Todas as etapas de produção da 
empresa convergem e se integram na Produção do Ramo da Indústria Gráfica, devendo a empresa passar 
a utilizar-se da CNAE: 18.13-0 Principal e 18.13-0/99; 1822-9/00 mais a 17.49.9010 sendo as 
Secundárias. 

d) Definiu-se por conseqüência do enquadramento sindical da atividade econômica, ser o enquadramento 
sindical dos empregados na entidade local,- Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas de 
Taubaté e Região - CNPJ/MF: 72.307.531/0001-32 Código da Entidade Sindical: 028.149.02574-2 

e) Considerando que a informação acima verificada e descrita expressa a mais pura realidade da verdade 
Atesto que a ALLPARTS COMPONENTES LTDA EPP, acima identificada é uma “indústria gráfica 
autentica”, que prepondera a produção de “Fita de Borda de Canto Impressa”, atividade pertencente ao 
segmento e ramo de atividades da indústria gráfica. Dessa maneira, indico o enquadramento sindical da 
empresa, no SINDIGRAF - Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de São Paulo (sindicato patronal), e 
os empregados no sindicato profissional paritário correspondente, que no caso é no SINDICATO DOS 
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS DE TAUBATÉ E REGIÃO, estabelecido na RUA 
BISPO RODOVALHO Nº 26 – 3º ANDAR CONJUNTO 302 CEP 12010-030 CENTRO TAUBATÉ/SP. 

17. Atestado:  

a) A Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas, da Comunicação Gráfica e dos Serviços Gráficos do Estado 
de São Paulo - FTIGESP, entidade sindical de grau superior, com abrangência em todo Estado de São Paulo, a qual 
juntamente com os Sindicatos de Trabalhadores Gráficos a ela filiados, representam setorialmente todos 
trabalhadores da Categoria Profissional Diferenciada das atividades ligadas à indústria gráfica paulista, conforme 
dispõe o 12º Grupo do Quadro a que se refere o Artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, inclusive os 
trabalhadores que exercem as suas funções laborais inseridas na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO 2002, 
do Ministério do Trabalho e Emprego (“MTE”), nos respectivos códigos 7661 – 7662 – 7663 e sub-códigos, sendo que 
os empregados e a empresa epigrafada, pelas atividades econômica e  profissional que executam se enquadram no 
ramo e segmentos da indústria gráfica, conforme o que dispõem os Estatutos Sociais desta entidade sindical 
profissional de grau superior. Por estas razões é que a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas, da 
Comunicação Gráfica e dos Serviços Gráficos do Estado de São Paulo- FTIGESP, na pessoa do Agente/Consultor 
Sindical que a este Laudo Sindical Profissiográfico assina, Atesta que as atividades e econômica e profissionais da 
empresa ALLPARTS COMPONENTES LTDA EPP, integra-se no ramo de atividades da Indústria Gráfica. Portanto, 
fica reafirmado que as informações contidas neste Laudo Sindical Profissiográfico são verídicas e definitivas, 
devendo a empresa retro passar a ser sindicalizada junto ao SINDIGRAF – Sindicato (patrona) das Indústrias Gráficas 
no Estado de São Paulo, e os empregados consequentemente deverão estar sindicalizados junto ao Sindicato 
profissional paritário da localidade, que no caso, é no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas de 
Taubaté e Região, com sede na Rua Bispo Rodovalho nº 26 – 3º Andar Conjunto nº 302 CEP 12010-030 Centro 
Taubaté/SP, CNPJ/MF: 72.307.531/0001-32 – Código Sindical: 028.149.02574-2, sendo o presente parecer 
sindical, elaborado pôr solicitação da empregadora e confeccionado em 01 (uma) única via. 

b) Matérias Primas: 

1. A resina; 
2. O Verniz; e 
3. O papel. 
4. A tinta rotográfica líquida; 
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c) Maquinaria: 
 
1. Impressoras Rotográficas (Rotogravura); 
2. Cortadeiras de bobina de papel bobina; 
3. Etc.. 

 
Matéria Prima (bobina de papel) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Produtos produzidos pela ALLPARTS COMPONENTES LTDA EPP. 
 
 

 

 

 
Atividade Econômica da Empresa se dá na Produção de “Fita de Borda de Canto resinada, impressa 

e envernizada”.  

A produção se completa pelo processamento gráfico do papel bobina (matéria prima), através do seu 
resinamento e impressão, e pelo envernizamento do papel transformado em tiras denominadas de fita de 
borda de canto. 

A bobina de papel é impressa à base de resina, verniz e tinta rotográfica líquida, e acoplamento de 
plástico destinado a proteger o produto final impresso e acabado. 
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A aplicação de resina, tinta rotográfica líquida e verniz ocorre nas diversas tonalidades e padrão de 
cores em obediência ao processo produtivo.  

O produto final denominado de Fita de Borda de Canto é destinado à clientela da indústria moveleira. 

 
BOBINA DE PAPEL transformada em Fita de Borda (produto produzido) 

 
 
 

 
 

 

18. Profissional / Consultor Sindical:  

         Cícero Firmino da Silva 
E-mail: cifisi@setorgrafico.org.br 

19. RG no 

12.456.226-7 SSP SP 
20. CPF/MF no 

897.446.248-68 

21. Data de emissão do parecer:  

 
 
 

Taubaté, 17 de Junho de 2011. 

22. Assinatura:  
 
 
     
        
_________________________ 
          Consultor Sindical 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
GRÁFICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

Rua Barão de Itapetininga, 255 – 13º Andar Conjunto 1313 

Galeria Califórnia CEP 01042.917 Centro São Paulo/SP, Brasil. 

23- Este documento é emitido em uma única via original, sem emendas, rasuras ou espaços vagos pôr preencher e 

perderá sua validade caso constatada qualquer alteração de forma e/ou conteúdo em seu preenchimento. 

 

 

 

 

 


